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DOMICILIO SOCIAL: Dos de Mayo 4.+.VALLADOLID. N2 70.- ENERO 1976 

ANTE LA JUNTA GENERAL 
Al finalizar el año, todas las Sociedades hacen balance de sus ac- 

tividades y las ponen en conocimiento de todos sus miembros mediante 
la celebración de Juntas Generales, que tienen lugar de acuerdo con 
leas normas legales y con lo establecido en sus respectivo: Estatutos 
y que están aprobadas por las Autoridades competentes. 

También en las Juntas Cenerales se da cuenta a todos los asisten-- 
tes de los ingresos y gastos efectuados en el transcurso dol año pasa- 
do, asi como del. Presupuesto para el aŭo actual, pero ecaso el punto 
primordial de estas Juntas es aquel en el que, por el gigueria que cada 
Sociedad tenga establecido en sus Estatutos, se eligen a las personas 
que durante el año dirigirán la labor de la Sociedad y que si bien al- 
gunas veces no son las más idóneas, no es menos cierto que son las más 
entusiastas y sacrificadas. 

A todos nos incumbe el deber de participer en la tarea de mejorar 
y ampliar las actividades desarrolladas por la Asociación en la que 
estamos integrados. Nuestro Grupo ha hecho mucho a lo largo de su his- toria, pero es todavía más lo que no se ha podido realizar, a pesar 
de los buenos deseos de los Directivos, por falta de personas que cola- 
boraseno o = uo 

Así pues, por medio de estas líneas, se os convoca para que con -—- 
vuestra asistencia ycáctiva participación se logre que la labor a de- 
sarrollar por nuestro Grupo figure en lugar prominente». 

CONVOCATORIA " 
—————————»Ĵ nun 

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en los 
articulos 28 al 37 de nuestros Estatutos, se os convoca a JUNTA GENERAL 
que se celebrará el domingo dia 8 de Febrero, a las 11,30 en primera 7 
Convocatoria y a las 12 horas en segunda, en nuestro domicílio socials 
con arreglo al siguientes: E = : 

ORDEN DEL DIA 
19.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General anterior 
29.- Estado de Ingresos y Gastos de 1975 = AS 
32.- Presupuesto de Ingresos y Gastos para 1976 
42.- Lectura de la Memoria de actividades de 1975 
52.- Renovación de la Junta Directiva 
2.- Ruegos y Preguntas 

SOCIO: Te esperamos ese dia en la Junta. 

 



  

Por la unua fojo en la historio ĉe nia Grupo, la aktivaĵoj okazin— taj pasintjare ni raportas en ci-tiu bulteno esperantlingve kaj mi es- peras ke ekde nun ciujare, ĝi aperos en la internacia lingvo. 
La 9an de Februaro okazis la Ĉenerala Kunsido, en kiu ostis olekti- ta nova Prezidanto oro. Mauro López Nalda. Dum du tagoj, 22an kaj 23an ĝo Februaro, ni celokris la Semajno de Internacia AÁmikeco; hispanlin-- gva prolego ri "El Aborto" kiu diris nia samideano Dro. Gil Controras, bankclo kaj projokcio ¿e filmo pri la 348 Hispana Esperanto Kongreso — konsistis la tuten programon. 

Le 20an de Marto nia samideano Sro. Luis Hernĉnioz prologis osperan- te pri "U.E.A. koj ĝin funkciado". Ĝi ostis la unua cn la sorio da pro- logoj, kiu laŭlongo do la jaro kaj por la porfoktigo do le intornacia lingvo okazis pri dlivorgsaj tomoj on nia Sidojo. Jo la fino la prelo--— ginto rospondis plurajn domandojn do la Ĉoostantaj porsonoj. 
La Lben do Aprilo, S-ino M. R. Uruofin parolis pri "7. intornscia — Jaro do la Virino", kun ĉi-tiu tomo la Grupo kontribuis 10% gia oble- 

- . : - a . Y Sie 2 eco pr a ise 
co al la ploj grave tomo ŝo la jaro, laŭ peto de la teklologitino de U.E.A. pri Virinaj Aferoj F-ino Tranque. 

La 19an de Aprilo, profitante sien viziton al nia urbo, prelegis — pri "Hungario kaj la humgzroj" Dro. Lajos Lesznei, sian ege interesen prelegon, li ilustris per ja allogaj lumbildoj. L2 sekvanta tago Bro. Lesznai kaj edzino kaj grupo da gesamideanoj kunmamĝis en restorucio, 
La 9arn, 10am kaj llan de Majo, tri membroj de nia Grupo partoprenis en la VIIan Franca Hispana Esperantista Renkontiĝo okazinta, certe kun grenda sukceso, en Huesca, kie nia Vicprezidanto reprezentis nin. 
la 27an de la sama monato Sro. Cantalapiedra prelegis en la inter- nacia lingvo pri "Unuaj Kongresoj de Esperanto en Hispanujo". La temo »one trektita de la preleginto altiris la atenton de la ĉeestantaro, kiuj je la fino demandis al li plurfoje. 

"La Rabatoj" estis la temo ke nia membro Sro. Angel Diez elektis por prelegi la 17an de Junio, kiel kutime post l1- prolego sckvis ko—— lokvion. 
; 

Lo 29an do la sama monato, mombroj de la Grupo kaj simpetiantoj ekskursis tra la nomnta "Ruta Juán do Austrio", 

Diversaj geanoj el nia Grupo ĉeestis en la kataluna urbo Lerida al la 35an Hispana Kongreso de Esperanto, tien okazinta, sukcese, de la lŝan ĝis la 22an de Julio. Nia Vicprozidanto „TO. Gamboa kiel nisa reprozontanto salutis nomo de la Grupo dum la Solemma Inauguro. 
La 15an de SCptombro, nia monbro Sro, Luis Mertin por tre flua kaj korokta esperanto rekontis al ni sia Ceesto al la I.F.E.P. Kongro- so okazinta cn la aŭstra urbo Villach. 

La 15an de Oktobro komoncis novan olomontan kurson de la intorna- cia lingvo, gvidata de nia Prezidanto Sro. Mauro Lópcz Nalda. 
La 20an de Novonbro, donovo, nia samidoano Sro. Luis Hornŝndoz arolis osporanto. Ĉi fojo pri "Romomoroj do Noforgosoblaj kopioj", 
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rakontante sian ĉeeston en la Internacia Feriosemajno en Nederlando. 

La 7Tan,ŝan kaj 9an de Decembro diversaj membroj de nia Grupo ĉees- tis al la Esperanto Renkontiĝo okazinta en Burgos, okaze de la kreado tie de nova Grupo. 

Ĉi jare, kaj dum tri sekvaj tagoj ni festis la naskiĝdatreveno de Dro. Zamenhof. De la tuta programo, certe interesa, ni mencios la his~- panlingvan prelegon de Sro. E. Gonzalez. 

fra la tuta jaro, la Grupo daŭrigis sian konstantan aktivadon por la perfektigo de siaj membroj en la esperanta lingvo, pere doe praktikoj kaj riĉigis la onhavon de la Biblioteko kun novaj kibroj, inter 111, "Esperanto en Porspektivo". Ankaŭ ni eldonis bultenon por la mombroj, aperinta rogule laŭlonge do la Jaro. 

Kiol dum pasinta jero, nia Grupo ostis abonigita al la jenaj rovuoj; "Boletin" de H+.EsF. y "Esperanto" ,"Horoldo do Esperanto", “Esporo Ko- tolika" kaj "H.E.J.Ŝ." 

Ankaŭ poro do radioj kaj ĵurnaloj nia Grupo disvastigis novaĵoj pri Esporanto. 

Rosumo, Ĵaro plona da labkoro, kiu ni osporas ko kun la holpo do —- ĉiuj povos csti plibonigita. 

M.K. URUENA 

Sokrotariino 
=== === i = ĉe me e gone mens ape eŭso sees monis amos aeron ms devia diraka aa 

GRAVA NOVAĴE POR LA ESPERANTISTOJ 
  

Le ĉijara Nacis Esporanto Kongroso okazos on El Forrol dol Cuudillo ekdo la 2lan ĝis la 24an do Julio . Do, kola urbo kaj corto fruktodo- na kongroso. 

POEMO. 
"LA AMON o 

Xio cstas la amo? Kvankem la plena 
Vortero diras ko amo cstas la soksa 
inklino al iu, kaj amanto kiu sokso 
amas, ankaŭ oni povas diri ko Ŝio 
ostas amo; ĉar se iu ajn domanandas 
al mi — El kio vi ostas? — Mi nepro 
rospondoss: -El amo — Xiu gonoris 
vin? - La amo — Por kio vi vivas? 
7 Por amo — Kiol vi nomiŝas? - Amo— 
Do kio vi vonas? - Do la amo — Kion 
vi iras? — Al la. amo — Kio vi ostas? 
- En la amo -— 

Do, laŭ tio, la vivo ostas ĉiam plona 
AMO; Car ni ĉiuj amas la amon. 
Ankaŭ Kristo diris al ni: Amu vin 

. unu la alian. Kia bologa nomo ostas 
la amo!Jos, mi ostas konvinkita 
kaj amento do la amo. 40” 

A. GAMBOA 

 



  

  

   ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL ANO 1.975 
  

INGCEBESOS 

Saldo año anterior .„„»s-t-=«««-ssssssesscessransseeJO4.[3l,30 pte. 
Cuotas de EOI... skr kk 53 4 4,- 

Donativos ..o.oooocoo o ooó600 00. c0..0....... EGO a 850 ,- 

Venta de libros .050000.060. 00.0... 065:00600000600000$000000 1.600 ;-- 

Varios cosoo.eno nene. nene nono ooo ..oeo. poso o. noo Eos $O2,- 

TOTAL DE INGRESOS............. 122,.467,30 

GASTOS 
A A O A A 

Renta domicilio social +...oooooooonononrossrso 22.000 ,-- 
Contatón CONTador in ron. erciis.<t. FeoLo)- 
Timpieza, lue, basuña y sue «coin... 120109.75 
Oficina, COrroo y gQ8S .s-ssesscvesesssceseoves Ed,» 
Libros y revistas ...»----su»r««sasstssssqn«rese 16.182, 
Actividades GultTUuralon .-.-sssss«sss«ssssesesses 3.108,- 
Compra de mobiliari0 „.----ssessssseseseesceeee 2l,000,- 
VarÍoD sicecorosei is asrsrras +... [s1i003- 96.292,78 
Saldo d- cuenta MATA 3. torero sásiscs.os. POL (8,02 

A A KA A A 74 

TOTAL GAS STOS 4. 00000000. u0000680 o. 461; 30 

—=-———————————————Bh—B——J 

Valladolid, 31 de diciembre de 1975 

ve po Conforme 
EL PRESIDENTE EL CONTADOR EL TESORERO 

Mauro López Nalda Angel Diez García Agueda Lobato de León 

NOTA: A disposición de quien interese, se encuentran en Secretaría 
resumehidetallado por conceptos de los Ingresos y Gastos efec-- 
tuados durante el pasado año. 

  

NOTAS BREVES 

Como en años anteriores, el Grupo recogerá los donativos que volunta- 

riamente deseen entregar sus miembros con destino a la CAMPAÑA CONTRA 

EL HAMBRE EN EL MUNDO y que podeis entregar el dia Ce la Junta General. 

" Un hombre sólo puede poc0.++. pero unidos todos los hombres de buena 
voluntad podrían cambiar la faz de la tierra". 

Si deseas abonarte a la " Revista Portugueisa de Esperanto" escribe al 
Sr. D. Sacramento Collado, Avda de Italia n9 6, 39 izda. SAMA DE LAN- 
GREO ( Oviedo). 

Inés Gastón cesó como redactora de "Boletín", Dada la inportancia que- 
como medio informativo y de toncxión tione esta rovista, esperamos —. 

que nuestra Federación Nacional encuentre la persona idónea. 

 


